Human Rights Defense z.s. - NGO
francouzský ekvivalent - Droits de l´Homme Défense z.s. - ONG
Nevládní nezisková organizace
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka L 10967
IČ 018 01 970, www.hrd-ngo.com,
korespondenční adresa : P. O. BOX 8, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

ZAHAJUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA PŘEDSEDU NGO

Požadujeme podle stanov :
1. Znalost celkem 6 jednacích jazyků a to :
1 x na úrovni rodného jazyka – čeština (popř. slovenština)
3 x na úrovní B 1 odborné – angličtina, ruština,
němčina nebo francouzština
2 x na úrovní A1 odborné – francouzština nebo němčina, ukrajinština
vítány jsou i znalosti jiných jazyků,
jako např. španělštiny, turečtiny nebo čínštiny

2. znalost problematiky lidských práv a mezinárodních úmluv o lidských
právech

Nabízíme :
Pozn. NGO je bez její vlastní vůle ovládána tajnými službami, které mají
speciální požadavky na předsedu NGO a to :
1. Nový předseda NGO se musí pochcávat, tzn. NGO požaduje lékařsky
doloženou inkontinenci.
2. Nový předseda NGO se musí vzdát soukromého a profesního života a s
nadšením trpět stalking tajných služeb, kdy jeho život bude vypadat tak, že
bude rezignovaně přijímat v datových schránkách každý týden ohrožující
dopisy, že ať jakkoliv vyhoví útočníkům, tak že bude zavražděn smrtelnými
dávkami léků.
Že novému předsedovi NGO bude Policie vtrhávat do obydlí, mířit na
nového předsedu pistolemi nebo samopalem, že bude nový předseda
neustále Policií odtahován v poutech, vysvlékám do naha, bude mu
prohlížena prdel a bude se ho psychiatr neustále vyptávat, jak se pochcává.
3. Nový předseda NGO nebude mít v NGO mzdu, protože v současné době
je již NGO v ekonomických problémech vlivem pronásledování.
4. Nejlepší by bylo, kdyby nový předseda NGO, jako sponzor „vrazil“ do
NGO 10 -20 miliónů Kč.
5. Nový předseda NGO si bude muset platit náklady na právní obranu a
advokáta sám.

6. Nový předseda NGO bude muset být štěstím bez sebe, že se stane obětí
stalkingu tajných služeb, že se vzdá soukromého a profesního života, že na
něj bude mířeno pistolemi nebo samopalem, že bude neustále vysvlékán, že
mu bude neustále prohlížena prdel, a že se ho psychiatr neustále bude
vyptávat, jak se pochcává.

STRUKTUROVANÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA ADRESU :
Human Rights Defense z.s.
P.O.BOX 8
503 51 Chlumec nad Cidlinou
NÁSTUP IHNED

